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 לרוג׳ר נישואין באמצעות הזוהר עולם עם
 את ללדת מצליח, דוגמן הוא גם צווייג,

לע במטרה לישראל לעלות ג׳והנה, בתה
 ולהפוך ולשוב הדוגמנות עולם את זוב

 מבוקשת לדוגמנית חודשים שמונה אחר
הקודש. בארץ גם

 מ״מה פוחדת עוד היא היום שעד אלא
 לידיו תתגלגל ושלום חס אם אנא״ יגיד

 בחורים בחברת הנשואה בתו של תמונה
 מארץ כשרים יהודים הם ואפילו זרים,

האבות.
 מטר שנים, ושש עשרים :מוריאל

ו חמישים :משקל וחמש. שבעים
 ג׳ינג׳י. שיער חומות. עיניים ק״ג. ארבע

 אותה מזכות המסלול, על פוסעת כשהיא
 כפיים במחיאות החן מלאות תנועותיה
נלהבות.

 שנה שמונדדעשרה לה מלאו בטרם עוד
 המאורגנת יופי בתחרות מוריאל זכתה

 הנפוץ הצרפתי הקולנוע שבועון על־ידי
 לאמריקה לטוס צריכה והיתר. סינמונד,

אירו מיס התואר על שם להתמודד כדי
ה לגבול מעבר כבר היה שזה אלא פה.

 סירב פשוט הוא הרב־האב. של סובלנות
לים. מעבר הקטינה בתו את לשלוח

 לפרוץ הצליחה בפאריס, נשארה מוריאל
 מפורסמים בתי־אופנה של דלתותיהם את
סן־לורן. ואיב לפידוס טד של זה כמו

 מאוד,״ קשה היא סן־לורן אצל ״העבודה
 עבודה למעשה ״זוהי מוריאל. מספרת

 בבוקר באים פקידותית. עבודה כל כמו
גבוהה. לא היא והמשכורת בערב. והולכים

ל ולעלות המזוודות את לארוז הכל, זוב
שראל.י

ל יותר לחזור לא בהחלטה לפה ״באנו
הת חלוצים. להיות רצינו האלה. עניינים

 לשבת אפשר זמן כמה עבודה. לחפש חלנו
 לבית־חרושת הלכנו אז ידיים? בחיבוק

 לשם, באנו לעבוד. וביקשנו לקרמיקה,
 שאנחנו כמו אופנתיים, בבגדים לבושים
 :ואמר עלינו הסתכל והמנהל רגילים,

בש היא פה שהעבודה חושב לא ״אני
 בזה, לעבוד רצינו אנחנו אבל בילכם.״
 שמורי- אמר, הוא המשכורת. מה ושאלנו

 ואני, ליום ל״י שש-עשרה תקבל אל
 ליום. ל״י וארבע ע-שדים גבר, בתור

הלכ לא ויותר מחר, נחזור בסדר, אמרנו,
 כזאת עם לעשות אפשר מה לשם. נו

קטנה?״ משכורת
 השפה ידיעת ללא זרד;״ בארץ לבד,

 לשטח הדרכים כל הובילו ידידים, וללא
הדוגמנות. לשניהם: והידוע המוכר

 בו מיקצוע
לאט מזדקנים

 קא־ הדוגמנית את הכירה וריאל **
לצר למשביר אותה היפנתה וזו דין, 1*4

העבו הזמנות התחילו קצר זמן תוך כן.
 רדפה אופנה תצוגת בקצב. לזרום . דה

 ב- שנערך האופנה בשבוע אופנה. תצוגת
 של לצידן מוריאל כבר הופיעה הילטון

 לאחרונה י-שראל. של הצמדת דוגמניות
 פירסומת, צילומי בסידרת גם השתתפה
בקרוב. שיופיעו

העול□ ★סביב
סתיו מוייס

״דן״״ ביוניה
ה- ד 1ט ר 13ה־ ע ב טו ק או  ב

סדסי, :ל מרס״ל,0קו ס,גנו*ר.,  יראו
פלרמו,הרקליון נפולי,

סולות סייס
״נילי" באניה

ד טרי-ד ר 22ה- ע ב טו ק או  ב
ברצל :ל ס, או ר פי ס, דו  נר.,1רו

ניצר.,ליבורנו,נפולי,
ל בו טנ ס אי ה, י טנ ק

ת! (ושרד• בכל והרשמה חוברות עו סי הנ

• *6 7*1 1 #
*2 1 6

ת ו י נ א ו׳ ה ד לי׳ 1 , ני ג י984/5ב- •1ב1 , ו ו ת סי חו טי * ב *

• ס נ

לם ׳ העו  * הישראלי החדשות שבועון הזח״, .
 ,260134 סלסון ,12 קרלינך רחוב תל-אביב, והמיגחלח: המערכת
 גע״פ, החדש״ ״הדפוס ♦ עולפפרם מברקי: מען * 136 תא־דואר

 צינקוגרפיה גלופות: • בע״ם גד הפצה: • בן־אביגדור רח׳ ח״א,
בע״מ. הזה העולם :הפו״ל * אבנרי אורי :הראשי העורך ♦ בע״ס כספי

המשפחה בחיק
הם שם בתל־אביב, רוג׳ר

 דוגמן הוא גם רוג׳ר, בעלה עם צוויג מוריאל
 של הוריו בדירת ג׳והנה, ובתם וצילום, מסלול
בבת־ים. אשר דירתם שתושלם עד מתגוררים

 לעבוד דוגמנית כל רוצה זאת בכל למה
 שעובדת דוגמנית הכבוד. בגלל אצלו?

שהצליחח.״ דוגמנית היא סן־לורן אצל
עש בת נשחיתה הכירה רוג׳ר את

כמ אותו הכירה למעשה, ואחת. רים
 בפאריס. שלה השכן היה הוא חייה. כל עט

מנ ביניהם, המפרידות השנים עשר אבל
 היד. הוא יותר. צעיר בגיל היכרות עו

 שיום עד ילדה. עדיין היתה כשהיא גבר
 יותר להסתכל שכדאי רוג׳ר גילה אחד

 זמן עבר לא ממול. השכן בת על ברצינות
 אינה רב של בתו סוף־סוף נישאו. והם רב

 גבר עם זמן מדי יותר להסתובב יכולה
לו. להינשא בלי

 יוצאי להורים ובן פאריס יליד לרוג׳ר,
 פתח אותה עתיקות, חנות אז היתה פולין,
 של בבית־הספר המקצוע את שלמד אחרי

 גם כדוגמן. עבד הפנאי בשעות .הלובר.
 של נוספת מהדורה הוא שלו הסיפור

סינדרלה.
 של הצלם שלי לחנות נבנם אחד ״יום

 הסתכל משהו, לקנות כדי מאטש פארי
 מאז לצילומים. אליו לבוא לי והציע עלי

 גם לי והיה פירסומת סרטי חמישים עשיתי
בק שהוסרט עלילתי בסרט ראשי תפקיד
עצמו. על מעיד הוא נדה,״

 שנים, ארבע• לפני ג׳והנה, כשנולדה
הדוג מקצוע את לעזוב מוריאל החליפה

הש מההשפעה חששה מכל יותר מנות.
נישואין. חיי על הזה למקצוע שיש לילית
 מצטלם וכשהבעל המשיך, רוג׳ר אבל
 וה־ ,עירומה בחורה עם פירסומת בסרט
מתחי ילדה, ומגדלת בבית יושבת אשה
 היתר. זאת הרעות. הלשונות לעבוד לות

יש של הנפלא ממזג־ר,אוויר חוץ הסיבה,
 פה שבילו בזמן השניים גילו אותו ראל

לע־ סופי באופן אותם ששיכנעה חופשה,

 מוריאל מחווה בישראל,״ ״הדוגמניות
הצרפ מהדוגמניות שונות ״הן דעתה את

 כלל בדרך היא הדוגמנות בפאריס תיות.
 את רואים לא הקולנוע. לעולם דרך רק

 אחת בחורה מיוחד. כמשהו הזה המיקצוע
 וזהו. דוגמנית, היא השנייה פקידה, היא
כש היום. כל דוגמניות לא גם הן לכן

 כל כמו לבושות הן ברחוב אותן רואים
מזה. פחות עוד ואולי אחרת, בחורה

מע לדוגמניות יש זאת, לעומת ״בארץ
 זוהר. עם מיקצוע נחשב זה מיוחד. מד
 יוצאות כשהן בהתאם. מתנהגות גם והן

 בחורה על להכיר אפשר תיכף לרחוב,
לא.״ או דוגמנית היא אם בישראל
 במיקצוע שקועים שוב שהם למרות

הני חיי על להעיב בעבר נבר שאיים
 ורוג׳ר מוריאל משתדלים שלהם, שואין
ביחד. שיותד כמה להיות

 אומרת עבודה,״ הצעת מקבלת ״כשאני
שו ואני ביחד. הולכים ״אנחנו מוריאל,

 כלל בדרך דוגמן. גם צריכים אולי אלת
 יחד רוג׳רס את גם להעסיק מסכימים הם

להיפך.״ או איתי.
 רוג׳ר של הוריו אצל גרים הם בינתיים

ש לדירה לעבור שיוכלו עד בתל־אביב,
 אינם הדוגמנים זוג בבת־ים. להם מכינים
סוערים. חברה חיי או לילה חיי מנהלים

 מודיאל, אומרת לעבוד,״ גומרת ״כשאני
 בערבים הביתה. אותי ולוקח בא ״בעלי
לע רוצה אני יוצאים. לא כמעט אנחנו

מק זד, שאוכל. זמן כל הזה במקצוע בוד
 יפה. ויותר לאט יותר מזדקנים שבו צוע
 כשנהיה מהכל. חשוב יותר הבית אבל
 אני הזאת, העבודה בשביל מבוגרים כבר

בו לפתוח כסך מספיק לנו שיהיה מקווה
 זאת כמו עתיקות לדברי חנות או טיק

בפאריס.״ לנו שהיתה




